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Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль район Советының   

“Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының муниципаль 

хезмәткәрләренең хезмәте өчен түләү турында” гы 2018 елның 29 нчы мартында 

кабул ителгән 133 нче номерлы карарына  үзгәрешләр кертү турында 

 

2018 елның 22 мартында кабул ителгән 15-ЗРТ номерлы Татарстан 

Республикасы Законын тормышка ашыру максатыннан, “Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү турында”  гы 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 30 мартында кабул 

ителгән 197 номерлы карарына карата Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль район Советы карар чыгарды: 

1. Питрәч муниципаль район Советының  “Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районының муниципаль хезмәткәрләренең хезмәте өчен түләү турында” 

гы 2018 елның 29 нчы мартында кабул ителгән 133 нче номерлы карарына  түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

5 нче кушымтаның “Матди ярдәм күрсәтүнең күләме һәм тәртибе” һәм 7 нче 

кушымтаның “Выслуга буенча лаеклы ялга чыгучы муниципаль хезмәткәрләргә  бер 

генә тапкыр бирелә торган матди ярдәмнең күләме һәм тәртибе турындагы 

положениеләрне кушымталар буенча, түбәндәге редакциядә бәян итәргә. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында (www.pravo.tatarstan.ru) һәм Питрәч муниципаль районы рәсми сайтына 

http://pestreci.tatarstan.ru урнаштырырга. 

3. Әлеге карар рәсми бастырылган көннән көченә керә. 
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Матди ярдәм күрсәтү һәм аның күләме 

тәртибе 

 

1. Матди ярдәм, муниципаль хезмәткәрнең, матди ярдәм күрсәтүне сорап язган 

гаризасы нигезендә бирелә. 

2. Матди ярдәм юбилей даталары (50 яшь һәм 60 яшь)  булганда түләнелә, ә яше 

җитеп лаеклы ялга чыкканда, иминият пенсиясенә рөхсәте булганда, көчле 

авырту вакытында, үлем яки башка бәхетсез очрак  булганда хезмәткәргә һәм 

аның якын туганнарына, җирле үзидарә органнары җитәкчесе күрсәтмәсе 

нигезендә түләнә. 

3. Матди ярдәмнең күләме бер вазифа оклады суммасыннан артмаска, выслуга 

өчен түләнә торган айлык өстәмә, муниципаль хезмәтнең аерым шартлары өчен 

айлык өстәмә түләү, чин өчен окладка өстәмә түләү, түләү көненә билгеләнгән, 

шулай ук айлык акчалата түләү окладның 1% тәшкил итә.  

4. Муниципаль  хезмәткәрнең үлү очрагында, матди ярдәм, аның иренә 

(хатынына), яки балаларының берсенә, яки ата-анасына түләнә. 

5. Матди ярдәм җирле үзидарә органнарының билгеләнгән хезмәте өчен түләү 

фонды аша түләнә. 
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Муниципаль  хезмәткәргә выслуга буенча лаеклы ялга чыгар алдыннан 1 тапкыр 

бирелә торган акчалата ярдәм түләү тәртибе турында  

положение 

 

1. Муниципаль  хезмәткәргә выслуга буенча лаеклы ялга чыгар алдыннан 1 

тапкыр бирелә торган акчалата ярдәм түләү  (алга таба – бер тапкыр түлүнә 

торган акчалата ярдәм) турындагы әлеге Положение, 2005 елның 29 декабрендә 

кабул  ителгән 666 номерлы  “Дәүләт хезмәткәренә выслуга буенча лаеклы ялга 

чыгар алдыннан бер тапкыр бирелә торган акчалата ярдәм түләү тәртибе 



турында  Положениене раслау турында” Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты Карары нигезендә эшләнелде (2014 елнының 23 декабрендә һәм 2018 

елның 30 мартында кабул ителгән үзгәрешләр һәм өстәмәләре белән).  

2. Муниципаль  хезмәткәргә муниципаль  хезмәттән выслуга буенча лаеклы ялга 

киткән очракта бер тапкыр бирелә торган түләү биш хезмәт вазыфасының 

айлык акчалата түләвен тәшкил итә, эштән киткән көндә, 15 еллык муниципаль  

хезмәт стажы булган очракта, һәм һәр тулы ел өчен өстәмә 0,5 ставка 

күләмендә акчалата түләү, ләкин муниципаль  хезмәткәргә түләү акчалата 

тәэмин итү уннан артмаска тиеш.  Муниципаль  стаж, муниципаль  хезмәттән 

киткән көнгә билгеләнә. 

 Әлеге  положениенең максаты булып,  выслуга буенча лаеклы ялга чыгу 

да, муниципаль  хезмәттән яше тулып, иминият пенсиясенә хокук бирүче 

картлык буенча пенсия карала.  “Иминият пенсияләре турында” дигән 2013 

елның 28 нче декабрендә  кабул ителгән 400-ФЗ номерлы Федераль законның  8 

маддәсенең 1 өлеше нигезедә, яки инвалидлык буенче иминият пенсиясе,  

муниципаль  хезмәткәрнең гаепле гамәлләре өчен эштән китүеннән тыш, һәм 

выслуга буенча пенсия билгеләнү өчен муниципаль  хезмәт стаж булуы тора 

3. Бер тапкыр бирелә торган акчалата ярдәм түләү турында карар Питрәч 

муниципаль районының җирле үзидарә органы җитәкчесе тарафыннан кабул 

ителә, муниципаль  хезмәткәрнең выслуга буенча лаеклы ялга чыгу сәбәпле 

эштән китүе турындагы  җирле үзидарә органы карары белән бер үк вакытта 

рәсмиләштерелә. 

4. Бер тапкыр бирелә торган акчалата ярдәм муниципаль  хезмәткәргә эштән 

киткәнче (эштән киткән соңгы эш көне) хезмәт иткән җирле үзидарә 

тарафыннан түләнә. 

5. Бер тапкыр бирелә торган акчалата ярдәмнең күләмен билгеләү өчен җирле 

үзидарә органы Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль   районының 

Финанс-бюджет палатасына  түбәндәге документларны тәкъдим итә: 

 муниципаль  хезмәткәрнең айлык кереме турында  белешмә (справка); 

 муниципаль  хезмәттә эш стажы турында, җитәкче һәм кадрлар хезмәте 

тарафыннан расланган белешмә (справка); 

 кадрлар хезмәте тарафыннан расланган хезмәт кенәгәсе һәм хәрби билет 

копиясе; 

 классный чин бирү турындагы приказдан күчермә, муниципаль  

хезмәткәрнең айлык кереме составына кергән окладка өстәмәләр турында 

выписка; 

 муниципаль  хезмәткәрнең законнар нигезендә стажын билгеләү өчен 

кирәкле башка документлар.  

6. Кирәкле документларны, әлеге Положениенең 5 пункты нигезендә, җирле 

үзидарә органнары 30 көн (календарь) эчендә муниципаль  хезмәткәрнең 

выслуга буенча лаеклы ялга чыгу сәбәпле эштән китүе турында тәкъдим итә. 

7. Бер тапкыр бирелә торган акчалата ярдәмнең күләмен билгеләүне исәпкә алучы 

айлык акчалата түләүгә түбәндәгеләр керә: 

 вазифа буенча оклад; 

 класс чины буенча оклад; 



  муниципаль  хезмәтнең аерым шартлар өчен окладка аерым өстәмә. 

8. Район бюджет-палатасы җирле үзидарә органнары  документларны тәкъдим 

иткәннән соң, аңа бюджет ассигнованияләре һәм бюджет бурычлары лимиты 

турында бер тапкыр бирелә торган акчалата ярдәм түләү өчен муниципаль  

хезмәткәр яки акчалата түләүне кире кагу турында мотивацияләнгән җавапны 

җиткерә. 

 Район бюджет-палатасы, элеге Положениенең 5 пунктында  күрсәтелгән 

документларны вакытында тәкъдим итмәсә, җирле үзидарә органнарына бер 

тапкыр бирелә торган акчалата ярдәм бирүне кире кага. 

9. Җирле үзидарә органнары күрсәтелгән хәбәрнамә (уведомление)  нигезендә 

муниципаль  хезмәткәргә бер тапкыр бирелә торган акчалата ярдәм күрсәтә. 

10. Бер тапкыр бирелә торган акчалата ярдәм хезмәт кенәгәсенә язылып, бер генә 

тапкыр түләнелә. Гражданин выслуга буенча лаеклы ялга чыкканнан соң 

муниципаль  хезмәткә килсә һәм муниципаль  хезмәт күрсәтүдән туктаса, бер 

тапкыр бирелә торган акчалата ярдәм кабат түләнми. 


